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NEDEN ?

• Poliklinik Hizmet  kalite standartları, 
Hasta odaklı bir poliklinik hizmetini 
vatandaşlarımıza sunmak,hastalarımıza, 
hasta yakınına ve sağlık çalışanlarımızahasta yakınına ve sağlık çalışanlarımıza
hak ettiği değeri verebilmek için 
düzenlenmiş ve SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM’ü 
hedef belirlemiş bir çalışmanın ürünüdür.



POLİKLİNİK HİZMETLERİ

• Poliklinik hizmetleri çok iyi bir şekilde 
organize edilmelidir.

• Vatandaşların bu hizmeti alırken tüm 
hizmet birimlerinden en ideal şekilde hizmet birimlerinden en ideal şekilde 
yararlanmalarının sağlanması için   
poliklinikler kapsamlı hizmet verecek 
niteliklerle donatılmış olmalıdır.



AMAÇ

• Sağlık hizmeti sunumunda hizmet 
kalitesini artırmak

• Sürekli gelişimi sağlamak, sağlık 
bakımına ihtiyaç duyan bireylerin ve bakımına ihtiyaç duyan bireylerin ve 
sağlık hizmeti verenlerin hukukunu ve 
güvenliğini en üst düzeyde korumak 

• İsraf etmeksizin kaynakları en etkili 
yolla kullanmak



Poliklinik Hizmetleri

• Hasta kayıt birimi(1.1.1)

• Danışma birimi(1.1.2)

• Karşılama ve yönlendirme hizmetleri(1.1.3)

• Belirlenen sürede hizmet(1.1.4) • Belirlenen sürede hizmet(1.1.4) 

• Hekim seçebilmeye yönelik bir 
düzenleme(1.1.5)

• Hekim odaları, kabul ve muayene uygun 
nitelikte(1.1.6 )

• Tuvaletlerin temizliği(1.1.7)

• Bebek bakımı ve emzirme odası(1.1.8)



1.  Hasta Kayıt Birimi

• Görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde 

• Fark edilebilen ve okunabilen bir tabela 

• Doğrudan iletişimi sağlayacak biçimde 
(karşılıklı oturulabilen)(karşılıklı oturulabilen)

• Verilen hizmetlerin tanıtımı ile ilgili 
kitapçık ve broşürler 



1.  Hasta Kayıt Birimi

• Yaşlı ve engelli vatandaşların öncelikli 
oturabilmelerine yönelik düzenleme 
olmalı (ÖNERİ)

• Görevlendirilmiş personel sayısı 
hasta sayısı:
‐‐‐‐

‐‐‐‐

hasta sayısı:
0‐‐‐‐500 ise en az  2 görevli
501‐‐‐‐1000 ise en az 3 görevli
1001 ve üstü ise en az 4 görevli
Bu sayılar hasta müracaatının yoğun 
olduğu saatler için geçerlidir





1.  Hasta Kayıt Birimi

• Uyum eğitimi ve hizmetiçi eğitim 

Hasta memnuniyeti

iletişim becerileri 

Kişilerarası ilişkiler Kişilerarası ilişkiler 

Kurum hizmet süreçleri

Mevcut uygulamalar (hekim seçme 
uygulaması) hakkında detaylı bilgiye sahip 
olmalı KAYITLAR TUTULMALI,GÖSTERİLMELİ

• Görev yapamayacak hekimlerin listesi





Danışma birimi

• Görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde 
bulunmalı 

• Gerekli donanıma sahip olmalı

• Görevlendirilecek personel sayısı

‐‐‐‐

• Görevlendirilecek personel sayısı

0‐‐‐‐1000 hasta için 1 

1001‐‐‐‐2000 hasta 2

2001 kişi üzerinde her 1000 için 1 



2.  Danışma birimi

• Hizmet içi eğitim verilmelidir

iletişim becerileri

kişilerarası ilişkiler

hasta memnuniyetihasta memnuniyeti

uyum eğitimi

• Kurum bilgi rehberi(güncel)

• Farklı bir kıyafet ve yaka kartı 



3.  Karşılama ve Yönlendirme Hizmetleri

• Görevli personel sayısı

0‐‐‐‐1000 hasta için 1

1001‐‐‐‐2000 hasta 2 

2001 kişi üzerinde her 1000 için 1

‐‐‐‐

2001 kişi üzerinde her 1000 için 1

• Hizmet içi eğitim almalı

• Farklı bir kıyafet  ve yaka kartı

• Bina içi ve dışı ve tüm birimlerde 
yönlendirme levhaları 









3.Karşılama ve yönlendirme hizmetleri

• Yönlendirmeler işlevsel olmalı

• Poliklinik girişi, kat girişleri,asansör çıkışlarında 
hastane alan krokileri

• Sunulan hizmetler, çalışma saatleri, nasıl hizmet • Sunulan hizmetler, çalışma saatleri, nasıl hizmet 
alınabileceği hakkında bilgilendirme

• veb sitesi ve diğer(broşür, afiş, tanıtım filmleri, 
panolar, basın yayın dan en az biri)

• Bilgilendirme ücretlendirmeyi içermeli



3.Karşılama ve yönlendirme hizmetleri

• Hizmet verilen bölümler camekân veya 
benzeri bariyerin olmadığı bir tasarımda 
olmalı

kat sekreterliğikat sekreterliği

örnek verme

sonuç verme vb.



4.  Belirlenen sürede hizmet

• Hasta kayıt biriminde muayene olunacak 
zaman dilimi belirlenmeli (en fazla 1 saat) 
(randevu?)

• Kan alma birimlerinde  bekleme süresi • Kan alma birimlerinde  bekleme süresi 
belirlenen sürelerde olmalı(30 dk.)





5.  Hekimi Seçebilme

• Kayıt/kabul ve danışma birimlerinde 
hizmet veren branş hekim/hekimlerinin 
listesi ve çalışma takvimi olmalı



6.  Hekim odaları

• Poliklinik oda kapılarında hekimin adı 
soyadı, uzmanlık alanı ve unvanını 
belirten bilgi

• Hekim ile hastanın karşılıklı olarak • Hekim ile hastanın karşılıklı olarak 
oturabileceği bir düzenleme

• Klinik branşa göre, hasta muayenesi 
için gerekli ekipmanlar 

• El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme





6.  Hekim odaları

• El hijyeni malzemeleri
alkol bazlı el antiseptikleri
lavabo
sıvı sabunsıvı sabun
kâğıt havlu
Kolaylıkla ulaşılabilmeli

• El Hijyeninde 5 Endikasyon’ kuralı     ile 
ilgili resim ve afişler asılı 



6.  Hekim odaları

• Her kadın hastalıkları ve doğum 
poliklinik odası için bir ultrasonografi 
cihazı

• Hastaların laboratuvar sonuçları • Hastaların laboratuvar sonuçları 
poliklinikten görülmeli

• Hastaların yazılı olarak laboratuvar 
sonuçlarına ulaşabilmeleri sağlanmalı



7.  Poliklinik binasındaki tuvaletlerin 
temizliği

• Tuvaletlerin sürekli temiz kalması 
sağlanmalı(kontrol çizelgeleri)

• Tuvaletler ve lavabolarda temizlik 
malzemeleri olmalı (sıvı sabun/köpük malzemeleri olmalı (sıvı sabun/köpük 
sabun, tuvalet kâğıdı, poşetli çöp 
kutusu, kağıt havlu vb.)



8.  Bebek bakımı ve emzirme odası

• Bebek bakım ve emzirme odası

• Masa ve oturma grubu 

Alt değiştirme yeri 

• Emzirme afiş ve broşürü olmalı• Emzirme afiş ve broşürü olmalı

• Lavabo

• Anne Sütü ve Emzirme eğitimleri ilgili 
doktor ve hemşirelerin yıllık hizmet içi 
eğitim planlarında yer almalı










